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Tiivistelmä
Säädösten mukaan paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on laadittava tietoaineistoja ja -palveluja
koskevat metatiedot ja liitettävä ne hakupalveluun, laadittava yhteiskäyttöinen paikkatietoaineisto ja
pidettävä se ajan tasalla, sekä huolehdittava, että tietoaineisto on saatavilla tietoverkossa katselua ja
siirtämistä varten.
Nyt käsillä oleva suunnitelma Inpiren määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostamiseksi sisältää
useiden luonnonriskejä kuvaavien aineistojen kuvaukset sekä olemassa olevien kansallisten katseluja latauspalvelujen sijainnit ja metatiedot. Tietotuotesuunnitelmassa on myös esitetty, miten nykyiset
kansalliset aineistot vastaavat Inspire-määrittelyiden mukaisia aineistoja.
Suunnitelmassa on kuvattu luonnonriskialue-tietotyyppi. Se jakautuu seuraaviin kohdetyyppeihin:
havaittu luonnonilmiö, vaara-alue/vyöhyke, altistuva kohde ja riskivyöhyke.
Inspiren mukaiset paikkatietotuotteet tulee olla valmiita lokakuuhun 2020 mennessä. Tulvadirektiivi
edellyttää kuitenkin tulva-aineistojen raportointia Inspiren mukaisina tuotteina jo vuonna 2019.
Luonnonriskialueet-teeman aineistoluettelossa ovat tällä hetkellä tulvavaaravyöhykkeet (SYKE) ja
happamat sulfaattimaat (GTK). Selvityksessä ovat mm. tiedot puutiaisista (THL). Salamahavainnot (IL)
ovat saatavilla ilmakehä- ja ilmastoteemassa.
Lisäksi tietotuoteryhmä tunnisti jatkoselvitettäväksi seuraavia aineistoja tahoilta, jotka eivät ole
velvoitettujen viranomaisten listalla: pelastustoimen tehtävätiedot luonnononnettomuuksiin liittyen
(Pelastusopisto) ja radon (STUK). Yliopistojen osalta tunnistettiin kaksi aineistoa, joiden ylläpitoon ei
ole kuitenkaan lakisääteistä velvoitetta: siitepölyt (Turun yliopiston aerobiologinen yksikkö) ja
maanjäristykset (Helsingin yliopiston seismologian instituutti).
Jatkotoimenpiteinä tietotuoteryhmä esittää mm.
- tietotuoteryhmä jatkaa toimintaansa, PATINE nimeää tarvittaessa asianomaisista tahoista
koostuvan ryhmän
- yhteistä tietotuotetta ei muodosteta tässä vaiheessa, jokainen organisaatio vastaa Inspiren
toteuttamisesta omien aineistojensa osalta
- lisätään aineistoluetteloon ainakin tulvariskiruudut ja tulvariskikohteet vuoteen 2019 mennessä
- perustetaan työryhmä tietojen yhteiskäyttöön liittyen (hankkeistamismahdollisuus)
- asianomaisten ministeriöiden tulee tukea eri organisaatioiden luonnonriskialueet-teeman
velvoitteita edistäviä yhteistyöhankkeita
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1 Johdanto
Tietotuotesuunnitelman on laatinut tietotuotetuoteryhmä 2. Ryhmän vetäjänä/koollekutsujana toimi
9.4.2013 asti Lena Hallin-Pihlatie ja 10.4.2013 alkaen Minna Kallio Suomen ympäristökeskuksesta
(SYKE). Luonnonriskialueet-paikkatietoteemaan keskittyvä alaryhmä on kokoontunut 8 kertaa 20132014. Vetäjänä on toiminut Mikko Sane SYKEstä. Kokousten välillä ryhmä on edistänyt
tietotuotesuunnitelman laadintaa verkossa, mm. Basecamp-ryhmätyöskentelyaluetta hyödyntäen.
Sanastotyössä mukana oli Riina Kosunen Sanastokeskus TSK ry:stä.
Seuraavat henkilöt ja organisaatiot ovat osallistuneet ryhmän toimintaan:
















Lauri Ahopelto, Suomen ympäristökeskus (SYKE),
Jaakko Auri, Geologian tutkimuskeskus (GTK),
Peter Edén, Geologian tutkimuskeskus (GTK),
Antti Kahra, Geologian tutkimuskeskus (GTK),
Esa Kokki, Pelastusopisto,
Päivi Mäntyniemi, Helsingin yliopisto (HY), Seismologian instituutti,
Heini Peltoniemi, Elintarviketurvallisuusvirasto (EVIRA),
Anu Petäjä, Ilmatieteen laitos (IL),
Emmi Rankonen, Geologian tutkimuskeskus (GTK),
Riikka Repo, Suomen ympäristökeskus (SYKE),
Annika Saarto, Turun yliopisto (TY), aerobiologian yksikkö,
Mikko Sane, Suomen ympäristökeskus (SYKE),
Esa Tiainen, Maanmittauslaitos (MML), Inspire-sihteeristö,
Tuomas Valmari, Säteilyturvakeskus (STUK),
Bertel Vehviläinen, Suomen ympäristökeskus (SYKE)

2 Lähtökohdat
Paikkatietoasiain neuvottelukunnan (PATINE) hyväksymän Inspire-direktiivin toimeenpanoa koskevan
kansallisen aineistoluettelon mukaan Luonnonriskialueet-teemaan ovat tiedontuottajat ilmoittaneet
seuraavat aineistot:


Happamat sulfaattimaat, Geologian tutkimuskeskus (GTK)



Tulvavaaravyöhykkeet, Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Työn aluksi sovittiin, että jokainen organisaatio kirjaa suunnitelmaan omien aineistojensa kuvaukset.
Suunnitelmaan päätettiin kirjata ylös myös sellaiset aineistot, joista on keskusteltu, mutta jotka eivät
välttämättä kuulu Inspire-direktiivin piiriin eikä niitä siten tultaisi ilmoittamaan em. aineistoluetteloon.
Samoin päätettiin kirjata myös linjaukset siitä, miksi jokin aineisto katsotaan kuuluvaksi tai eikuuluvaksi luonnonriskialueet -teemaan. Seuraavassa on esitetty tiivistettynä kuvaukset tunnistetuista
aineistoita, tarkempia kuvauksia osasta aineistoista on esitetty luvussa 3.4 ja em. linjauksia luvussa
3.6.

2.1

Kansallisessa aineistoluettelossa olevat aineistot

Geologian tutkimuskeskuksen happamien sulfaattimaiden digitaalinen kartta-aineisto (1:250 000)
sisältää vuodesta 2009 lähtien tuotettua tietoa happamien sulfaattimaiden esiintymisestä ja
ominaisuuksista Suomen rannikkoalueilta ja rannikkoalueiden valuma-alueilta karkeasti muinaisen
Litorina-meren korkeimpaan rantatasoon saakka.
SYKEn ja ELY-keskusten ylläpitämät tulvavaaravyöhykkeet kuvaavat tietyn vedenkorkeuden
aiheuttamaa tulvan peittämää aluetta ja vaaran asteena käytettävää vesisyvyyttä tietyllä
todennäköisyydellä (toistuvuusaika). Ne ovat saatavilla erikseen avovesitilanteen mukaisille
vesistötulville ja meritulville paikkatietokantana useilta eri toistuvuusajoilta.
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Muita ryhmän työskentelyssä esille tulleita aineistoja

Ilmatieteenlaitoksen aineistoista luonnonriskialueet-teemaan katsotaan kuuluvaksi salamahavainnot.
Nämä jaetaan kuitenkin ilmakehä- ja ilmastoteeman (AC-MF) tietotuotemäärittelyn mukaisina
tuotteina. Lumivyöryistä, trombeista, syöksyvirtauksista, meteotsunameista, helteistä,
geomagneettisista myrskyistä yms. luonnonilmiöistä ei ole olemassa koottua, sähköistä
havaintoaineistoa.
Ilmatieteenlaitos ja Suomen ympäristökeskus ylläpitävät ennusteita ja varoituksia (esim. IL: myrsky,
aallokko, meritulva, rankkasade, metsäpalo ja SYKE: vesistötulva ja lumikuorma).
SYKEssä ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on tutkittu ja kartoitettu veden niukkuutta ja
kuivuudelle herkkiä alueita, esim. vedenniukkuusindikaattori (WEI+) on laskettu suurelle osalle
vesistöistä. Käynnissä on myös pilotti kuivakausien riskienhallinnasta. Työt ovat kesken eikä
paikkatietoaineistoa ole vielä laadittu.
Maanmittauslaitoksen luonnonkatastrofi-ilmakuvat (tulvat ja metsätuhot) tarjotaan ortokuvat-teemassa.
Pelastusopiston ylläpitämä pelastustoimen toimenpiderekisteri PRONTO sisältää pelastustoimen
tehtävätietoja mm. maastopaloista ja muista tehtävistä, joiden taustalla on jokin luonnontapahtuma ja ilmiö (esim. myrsky, tulva, alhainen vedenpinta, lumi, jää, salama, pakkanen ja maanvieremät).
Turun yliopiston aerobiologian yksikön ilman siitepölypitoisuuksia kuvaava aineisto on muotoa:
siitepölyhiukkasta/ ilmakuutiometri/päivä. Siitepölytiedotteissa käytetään asteikkoa vähänkohtalaisesti-runsaasti. Siitepölytiedotus (tilanne ja ennuste) perustuu tällä hetkellä seurantadataan, eli
jo todettuihin pitoisuuksiin. Mittauspaikkakuntia on yhdeksän, joiden pohjalta tehdään koko maan
siitepölytiedotteet. Tarkempia tilannearvioita ja ennusteita mahdollistava malli on työn alla.
Siitepölyennusteissa hyödynnetään todettujen siitepölypitoisuuksien ohella meteorologista dataa.
Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) kokoamista puutiaistiedoista ei ole vielä olemassa
ylläpidettyä paikkatietoaineistoa.
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralla on kalatautien leviämistä ehkäisevät rajoitusalueet
paikkatietoaineistona. Lisäksi Evira ylläpitää tietoja helposti leviävistä eläintaudeista.
Säteilyturvakeskuksen (STUK) vuonna 2010 laatima Suomen radonkartasto perustuu
radonmittauspurkeilla tehtyihin mittauksiin pientaloasunnoissa. Mittauksia on tähän mennessä tehty
noin 113 000 asunnossa.
Helsingin yliopiston seismologian instituutilla on aineistoja Suomessa historiallisella ajalla havaittujen
maanjäristysten vaikutuksista. 2000-luvun alusta alkaen tietoja on muokattu MDP-formaattiin
(Makroseisminen Datapiste), joka sisältää tiettyyn ajanhetkeen ja paikkaan liittyvän maantärinän
seurausten voimakkuuden intensiteettiasteikolla. MDP-aineistot perustuvat mahdollisimman
alkuperäisiin ja järistyksen kanssa samanaikaisiin kirjallisiin lähteisiin.

3 Tietotuotteen tuottamisen valmistelut
3.1

Sanastotyö

Inspire-tietotuotemäärittelyjen keskeisin terminologia sisältyy komission asetukseen paikkatietojen
yhteentoimivuudesta (asetus englanniksi). Asetus käännettiin ennen sen julkaisemista suomen kielelle
(asetus suomeksi). Käännöstyössä valittiin suomenkieliset termit mm. tietotuotteissa esiintyville
kohdetyypeille ja koodiluetteloille ja lisäksi kohdetyyppien, ominaisuuksien ja koodiarvojen määritelmät
on käännetty suomeksi.
Ryhmä osallistui sanastotyöhön tuottamalla ehdotukset keskeisiksi termeiksi ja kommentoimalla
komission kääntäjän tuottamia luonnoksia Sanastokeskuksen Riina Kosusen johdolla (lokakuu 2012maaliskuu 2013). Muutama muutosehdotus ei mennyt läpi johtuen komission linjauksesta siitä, että
käännetty teksti tulisi olla mahdollisimman yksi yhteen alkuperäisen englanninkielisen tekstin kanssa.

3.2

Metatiedot

Kukin tiedontuottaja vastaa omien Inspire-aineistojensa osalta metatiedon tuottamisesta ja jakelusta.
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Tulvavaaravyöhykkeiden metatiedot on kuvattu sekä paikkatietoikkunan metatietopalvelussa Inspiremuodossa että SYKEn omassa metatietopalvelussa, jossa tietosisältö on laajempi mutta ei suoraan
Inspire-yhteensopiva.
Happamien sulfaattimaiden metatiedot ovat saatavilla GTK:n Hakku-palvelun kautta. Metatiedot ovat
tulossa myös paikkatietoikkunan metatietopalveluun kesän 2014 aikana.
Metatiedot on tallennettu GTK:n ja SYKE:n yhteisellä metatietoeditorilla.

3.3

Inspire-tietotuotemäärittely

Inspiren Luonnonriskialueet-tietotuotemäärittelyssä (Natural Risk Zones 10.12.2013 (D2.8.III.12_v3.0)
tietotyypit on ryhmitelty seuraaviin kohdetyyppeihin (kuva 1):





Havaittu luonnonilmiö (Observed event)
Vaara-alue/vyöhyke (Hazard area)
Altistuva kohde (Exposed Elements)
Riskivyöhyke (Natural Risk Zone)

Tietotuotemäärittelyn mukaan havaitulla luonnonilmiöllä tarkoitetaan luonnonvaarojen selvittämisen ja
tutkimisen kannalta merkityksellistä luonnonilmiötä, joka on tapahtunut aiemmin tai tapahtuu
parhaillaan (pitkäkestoiset ilmiöt) ja jota on havainnoitu. Ilmiöt, joilla ei katsota olevan vahingollisia
seurauksia, eivät sisälly luonnonriskeihin. Tietotuotteeseen eivät kuulu myöskään reaaliaikaiset
havainnot.
Vaara-alue / vaaravyöhyke käsitetään alueeksi, johon luonnonvaara vaikuttaa. Vaaravyöhykkeillä
olevat ihmiset, omaisuus, järjestelmät tai muut kohteet, jotka ovat alttiina mahdollisille vahingoille, ovat
altistuvia kohteita. Riskivyöhykkeellä taas tarkoitetaan määrätyn vaarallisen tapahtuman
esiintymistiheyden tai -todennäköisyyden ja seurausten yhdistelmän tilaulottuvuutta.
Luonnonriskialueet -teeman kohdetyypit on mallinnettu sekä vektori- että rasterimuodossa (kuva 2).
Pakolliset tiedot ovat molemmissa lähestulkoon samat. Tiedontuottaja voi tarjota aineistot joko vektoritai rasterimuodossa; molempia ei siis vaadita. Alla on esitelty lyhyesti vektoritietomallin sisältöä.
Tietomallissa pakollisia tietoja ovat kohteen yksilöivä tunniste inspireId ja kohteen geometria. Nämä
vaaditaan jokaiselta kohdetyypiltä.
ObservedEvent-kohdetyypillä pakollisena attribuuttina insireId:n ja geometrian lisäksi on
typeOfHazard, joka on mallinnettu NaturalHazardClassification – data tyyppinä. Tämä puolestaan
koostuu kahdesta attribuutista: hazardCategory ja specificHazardType, jotka käyttävät koodilistoja.
Edellinen kuvaa luonnonvaarantyypin yleistä luokitusta ja jälkimmäinen tarkkaa luokitusta. Näistä vain
hazardCategory-tieto on pakollinen. Hierarkkisessa NaturalHazardCategoryValue –koodilistassa
sallitaan valmiiksi määritellyt koodiarvot ja niitä yksityiskohtaisemmat tiedontuottajien määrittelemät
koodiarvot (koodilistan extensibility on ’narrower’). Taulukossa 1 on esitetty
NaturalHazardCategoryValue –koodilistan valmiiksi määritellyt arvot. Ei-pakollinen
SpecificHazardTypeValue-koodilista on tyhjä (koodilistan extensibility on ’any’), joten lista muodostuu
tiedontuottajien määrittelemistä koodiarvoista.
TypeOfHazard-attribuutti on pakollinen myös HazardArea-kohdetyypille. Lisäksi sillä on pakollisena
tietona determinationMethod-attribuutti, joka käyttää DeterminationMethodValue –arvojoukkoa,
jonka arvot ovat ”modelling” (mallinnettu) ja ”indirectDetermination” (tulkittu).
RiskZone-kohdetyyppi sisältää pakollisen attribuutin sourceOfRisk, joka on mallinnettu käyttäen
samaa NaturalHazardClassification –data tyyppiä, jota käytetään sekä ObservedEvent- että
HazardArea-kohdetyyppien typeOfHazard –attribuuteissa.
Tietomallissa määritellään lisäksi mm. hierarkkinen ExposedElementCategoryValue-koodilista, jota
käytetään ExposedElement –kohdetyypillä. Koodiluettelossa sallitaan valmiiksi määritellyt arvot
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(taulukko 2) ja lisäksi tiedontuottajien määrittelemät minkä tahansa tason arvot (koodilistan
extensibility on ’open’). ExposedElement- ja HazardArea -kohdetyyppit sisältävät lisäksi mm.
vapaaehtoisen tiedon ilmiön suuruudesta tai intensiteetistä (magnitudeOrIntensity), HazardAreakohdetyyppillä on lisäksi ei-pakollinen tieto tapahtuman esiintymistodennäköisyydestä
(likelihoodOfOccurence).
Taulukko 1. NaturalHazardCategoryValue –koodilista (Luonnonvaaraluokka)
Arvo

Nimi

geologicalHydrological

geologinen/ hydrologinen

tsunami

volcanic

earthquake

subsidenceAndCollapse

landslide

snowAvalanche

flood

toxicOrRadioactiveMaterials

meteorologicalClimatological

drought

Määritelmä

Prosessit, jotka ovat luonteeltaan
(tai alkuperältään) geologisia
(geosfääri) tai hydrologisia
(hydrosfääri).
tsunami
Suuressa vesimassassa esiintyvä
pitkä aaltohäiriö, joka saavuttaa
näkyvissä olevan maan.
vulkaaninen
Maan kuoressa oleva aukko tai
halkeama, jonka kautta kuuma
magma, tuhka ja kaasut pääsevät
vapautumaan.
maanjäristys
Maanjäristysvaaroihin liittyy
tektonisen jännityksen
laukeamisesta tai muista
luonnollisista syistä, kuten
tulivuorenpurkauksista tai
meteoriittien törmäyksistä,
aiheutuva elastisten aaltojen
eteneminen maan pinnalla tai
lähellä sitä.
painuminen ja sortuminen
Painumiseen ja sortumiseen
liittyy Maan pinnan pääasiassa
pystysuora liike alaspäin, joka
johtuu kallio- tai maaperän
erilaisista rapautumisprosesseista
tai kallioperän puristumisesta
pisteeseen, jossa kallioperän
rakenne ei pysty kannattamaan
omaa painoaan (sortuminen) tai
joka aiheutaa suhteellisen hitaita
alaspäin suuntautuvia liikkeitä
(painuminen).
maanvyörymä
Erityyppisiin maaperän sortumiin
liittyvät prosessit, joissa maaperä,
kiviaines ja orgaaniset materiaalit
liikkuvat alaspäin rinteessä.
lumivyöry
Nopeasti rinnettä alaspäin liukuva
lumimassa, jonka tilavuus on
tyypillisesti yli 100m3 ja pituus
vähintään 50 metriä.
tulva
Prosessit, joissa yleensä kuiva
(näkyvissä oleva) maa-alue jää
veden alle tai sellainen maa-alue,
joka ei yleensä ole veden
peitossa, jää tilapäisesti veden
alle.
myrkyllinen tai radioaktiivinen
Mahdollisesti ihmisten
terveydelle vaaraa aiheuttavien
aineiden luonteeseen liittyvät
prosessit.
meteorologinen/klimatologinen Prosessit, jotka ovat luonteeltaan
(tai alkuperältään) meteorologisia
(ilmakehään liittyviä) tai
ilmastollisia (ympäristömuuttujien
pitkän aikavälin muutokset).
kuivuus
Ilmaston vaihtelusta johtuva
jatkuva ja laaja keskimääräistä
alhaisempi veden saatavuus.

Parent value

geologicalHydrological

geologicalHydrological

geologicalHydrological

geologicalHydrological

geologicalHydrological

geologicalHydrological

geologicalHydrological

geologicalHydrological

meteorologicalClimatological
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Epänormaali lämpötilan nousu tai
lasku, joka kestää kauemmin kuin
tavanomainen lämpötilan nousu
tai lasku.
Rajut (suurinopeuksiset) tuulet.

meteorologicalClimatological

meteorologicalClimatological

lightning

salamointi

Ilmakehässä tapahtuva
sähköpurkaus.

meteorologicalClimatological

stormSurge

myrskyn aiheuttamat aallot

meteorologicalClimatological

fires

tulipalot

forestFireWildfire

metsäpalot tai maastopalot

undergroundFires

maanalaiset palot

biological

biologinen

infestation

tuholaisvahingot

epidemic

tartuntatauteihin liittyvä

allergens

allergeenit

cosmic

kosminen

meteoriteImpact

meteoriittien vaikutukset

Ilmakehän häiriön kuten
pyörremyrskyn tai nopean
ilmanpaineen muutoksen
aiheuttama veden työntyminen
mereltä maalle.
Tähän luokkaan kuuluvat
kaikentyyppiset prosessit, joihin
liittyy tulipalon esiintyminen ja
leviäminen.
Tulipalon esiintyminen ja
leviäminen kasvipeitteisellä
maalla.
Maan alla leviävä tulipalo, joka
esiintyy tyypillisesti
turvepitoisessa maaperässä.
Prosessit, jotka liittyvät suoraan
eläviin organismeihin tai elävien
organismien tuottamiin
tuotteisiin.
Elävien organismien populaation
epänormaali kasvu.
Taudin puhkeaminen ja nopea
leviäminen ihmisten joukossa
jollain alueella tai jossakin
populaatiossa.
Biologiset tuotteet tai aineet
(kuten siitepöly), jotka saattavat
aiheuttaa allergiaa suurelle
ihmismäärälle.
Ulkoavaruudesta peräisin olevat
prosessit.
Ulkoavaruudesta Maahan
kulkeutuvat kiinteät materiaalit.

magneticDisruption

magneettiset häiriöt

Häiriöt Maan magneettikentässä.

cosmic

solarAndCosmicRadiation

auringon säteily ja kosminen
säteily

Ulkoavaruuden säteily
(ultraviolettisäteily, gammasäteily
jne.).

cosmic

fires

fires

biological

biological

cosmic

Taulukko 2. ExposedElementCategoryValue –koodilista (Altistuvan kohteen luokka)
Arvo

Nimi

Määritelmä

social

sosiaalinen

Kaikki ihmisiin tai ihmisryhmiin liittyvä

people

ihmiset

Ihmisten läsnäolo.

social

community

yhteisöllinen/
yhteiskunnallinen

Yhtenä kokonaisuutena tai yksikkönä toimivien ihmisten välinen
monimutkainen suhde.

social

political

poliittinen

Mikä tahansa poliittisten asioiden kannalta merkityksellinen kohde.

social

socialService

palvelu

Mikä tahansa ihmisille tarjottu palvelu.

social

economic

taloudellinen

Mikä tahansa omaisuuteen, talouteen tai raha-asioihin liittyvä kohde.

property

kiinteä omaisuus

Mikä tahansa kohde, joka voidaan omistaa, kuten talo.

infrastructure

infrastruktuuri

economicActivity

taloudellinen toiminta

ruralLandUse

maatalous

environmental

ympäristö

Mikä tahansa kohde, jota pidetään palvelua tarjoavana rakenteena,
kuten tie, silta, sotilaslaitos jne.
Mikä tahansa kohde, joka edustaa taloudellista toimintaa, kuten
teollisuutta.
Mikä tahansa kaupunkien ulkopuolinen kohde, joka on varattu tiettyyn
käyttöön
Alue, jolla on tietty suojelutaso, kuten luonnonpuisto

Parent value

economic
economic
economic
economic
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waterBody

vesivarat

Mikä tahansa merkittävä vesimuodostuma.

environmental

protectedArea

suojelualue

Suojeltu alue.

environmental

pollutionSource

päästölähde

Kohde, josta leviää haitallisia aineita.

environmental

heritage

kulttuuriperintö

Kaikki kulttuuriperinnön kannalta merkityksellisiin kohteisiin liittyvä.

culturalAsset

kulttuurikohde

Mikä tahansa kulttuurin kannalta merkitykselliseksi katsottu kohde,
kuten stadion, teatteri, museo jne.

heritage

historicalAsset

historiallinen kohde

Mikä tahansa kohde, jolla on historiallista merkitystä.

heritage

Paikka (kuten metsä, vuori, järvi, autiomaa, monumentti, rakennus,
worldHeritageSite maailmanperintökohde kompleksi tai kaupunki), joka on merkitty UNESCOn luetteloon
kulttuurisesti tai fyysisesti erityisen merkittävänä kohteena.

heritage

Paikkatietoryhmäkohtaisina vaatimuksina on määritelty, että 1) kun RiskZone-tyyppi liittyy
HazardArea-tyyppiin, RiskZone- ja HazardArea-tyyppien on oltava päällekkäisiä ja 2) Kun RiskZonetyyppi liittyy ExposedElement-tyyppiin, ExposedElement-tyypin on oltava päällekkäinen RiskZonetyypin kanssa. Kuhunkin riskivyöhykkeeseen voi liittyä vain yksi vaara-alue. Altistuvia kohteita voi
liittyä riskivyöhykkeeseen yksi tai useampi.
Luonnonriskialueet -teemalla ja erityisesti ExposedElement –kohdetyypillä voi olla käsitteellisiä
yhteyksiä ja/tai yhteinen geometria useiden muiden liitteiden I, II ja III teemojen ja niiden kohteiden
kanssa. Tietotuotemäärittelyssä mainitaan yhteydet mm. seuraaviin teemoihin: Rakennukset (BU),
Liikenneverkot (TN), Maankäyttö (LU), Tuotanto- ja teollisuuslaitokset (PF), Maatalous- ja
vesiviljelylaitokset (AF) ja Yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut (US). Lisäksi mainitaan erityisesti
Ympäristön tilan seurantalaitteet (EF) -teema, koska luonnonilmiöiden seuranta on erittäin tärkeä
tekijä luonnonriskien hallinnassa.

Kuva 1. Luonnonriskialueiden keskeinen käsitteistö tulva-kontekstissa.
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Kuva 2. Luonnonriskialueiden tietomalli.

3.4

Kansalliset tietotuotteet

Tässä luvussa on esitetty joidenkin kansallisten aineistojen tarkemmat kuvaukset.
3.4.1 Happamat sulfaattimaat
Geologian tutkimuskeskuksen happamien sulfaattimaiden digitaalinen kartta-aineisto (1:250 000)
sisältää vuodesta 2009 lähtien tuotettua tietoa happamien sulfaattimaiden esiintymisestä ja
ominaisuuksista Suomen rannikkoalueilta ja rannikkoalueiden valuma-alueilta karkeasti muinaisen
Litorina-meren korkeimpaan rantatasoon saakka. Aineisto sisältää seuraavat tasot:
-

Happamat sulfaattimaat 1:250 000 (kartat, aluetaso)

-

Happamat sulfaattimaat 1:250 000 karttojen tutkimuspisteet

-

Happamat sulfaattimaat 1:250 000 karttojen pistekortit
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Sulfaattimaiden alueellinen esiintyminen esitetään kartalla aluemaisena tasona luokiteltuna neljään
esiintymisen todennäköisyyttä kuvaavaan luokkaan: suuri, kohtalainen, pieni ja hyvin pieni.
Aluemaisen kuvion minimikoko on yleensä 6 ha. Aineisto täydentyy vielä, koska kartoitusprosessi on
käynnissä. Tämä vaikuttaa kohteiden begin- ja endLifeSpanVersion –ominaisuustietoihin. Kohteita
lisätään aineistoon valuma-alueittain.
Tutkimuspisteiden (kairauspisteiden) havainto- ja analyysitiedot esitetään pistemäisenä aineistona
karttapohjalla aluetason päällä sekä pistekorttien muodossa. Kartoitusmittakaava on 1:20 000 – 1:50
000. Ominaisuutena on vaaran aste. Maastokartoitusten yhteydessä on kerätty havaintoja maaperän
maalajeista, kerrosjärjestyksestä, sulfidin esiintymisestä ja esiintymissyvyydestä sekä maan pHarvoista. Kartoitussyvyys on kolme metriä. Laboratorioanalyyseihin kuuluvat muun muassa
alkuainemääritykset ICP-OES-menetelmällä ja pH-inkubaatio.
Happamien sulfaattimaiden aiheuttamat ongelmat liittyvät luonnonolosuhteisiin ja toisaalta
elinkeinotoiminnan harjoittamisen kannalta välttämättömään maankäyttöön ja maankuivatukseen.
Happamilta sulfaattimailta peräisin oleva happamuus- ja metallikuormitus on heikentänyt etenkin
läntisen rannikkoalueen pintavesien ekologista ja kemiallista tilaa heikentäen mahdollisuuksia
saavuttaa vesistöjen hyvää tilaa, mikä on ollut EU:n vesipuitedirektiivin vaatimuksena vuoteen 2015
mennessä. Happamien sulfaattimaiden aiheuttamat ongelmat ympäristölle ja yhteiskunnalle ovat sekä
hetkellistä, että pitkäaikaisvaikutteisia. Ajallisesti lyhytvaikutteisista riskeistä näkyvin esimerkki on
rannikon jokivesistöissä ajoittain toistuvat kalakuolemat.
Happamien sulfaattimaiden aineisto on verkossa sekä katselupalveluna (http://geodata.gtk.fi/Hasu)
että latauspalveluna (http://hakku.gtk.fi).
3.4.2 Tulvat
SYKEn ja ELY-keskuksien ylläpitämät tulvavaaravyöhykkeet kuvaavat tietyn vedenkorkeuden
aiheuttamaa tulvan peittämää aluetta ja vaaran asteena käytettävää vesisyvyyttä tietyllä
todennäköisyydellä (toistuvuusaika). Ne ovat saatavilla erikseen avovesitilanteen mukaisille
vesistötulville (ei huomioitu jäiden vaikutusta) ja meritulville paikkatietokantana toistuvuuksilta 1/2a
(MHQ/MHW), 1/5a, 1/10a, 1/20a, 1/50a, 1/100a, 1/250a ja 1/1000a. Kullakin toistuvuudella on oma
karttatasonsa. Vesisyvyys on esitetty vyöhykkeittäin (0-0.5 m, 0.5-1 m, 1-2 m, 2-3 m, yli 3 m ja
vesistö/meri sekä tulvasuojellut alueet). Tämän lisäksi on saatavilla karttatasot tulvakartoitettujen
alueiden rajoista sekä infoviivoista (poikkiviivoista). Infoviivoihin on tallennettu attribuuttina eri
toistuvuuksien vedenkorkeuslukemat tulvakartoitetuilta alueilta.
Lisäksi SYKEllä on paikkatietoaineisto merkittävistä tulvariskialueista. Aineistolla kuvataan alueita,
joille tulee laatia tulvariskilainsäädännön (620/2010) mukaan tulvavaarakartat. SYKE ja ELYkeskukset ovat aloittaneet kasaamaan myös aineistoa havaituista tulva-alueista. Havaittu tulva-alue
kuvaa jonkun tietyn toteutuneen tulvan peittämää tulva-aluetta. Tulva-alue voidaan tulkita ja rajata
kartalle ilma- tai satelliittikuvien perusteella.
Tulvavaaravyöhykkeet voidaan yhdistää paikkatietojärjestelmässä vahinkoalttiutta (haavoittuvuutta)
kuvaavien aineistojen kanssa. Näin saadaan esitettyä tulvariskikartalla tietyn suuruisen tulvan
aiheuttama vahinkopotentiaali. Tulvavaarakarttojen lisäksi lähtötietoina tulvariskikartoituksessa
käytetään sekä valtakunnallisia että paikallisia eri sidostahoilta saatuja tietoja. Valtakunnallisista
aineistoista mainittakoon rakennus- ja huoneistorekisteri (RHR), valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä
(VAHTI) sekä erilaiset paikkatietoaineistot. Näin muodostuu aineisto tulvariskikohteista, jotka esitetään
kartalla punaisina symboleina (kuva 3). Riskikohteet sisältävät tietoja kohteesta ja tulvan aiheuttamista
vaikutuksista.
Tulvavaara-alueelle sijoittuvaa asukasmäärää kuvataan tulvariskikartassa 250 m tulvariskiruuduittain.
Ruudut on laskettu tulvavaaravyöhykkeiden sekä RHR:n rakennuspisteiden päällekkäisanalyysillä
erikseen kullekin tulvan toistuvuusajalle.
Edellä mainitut tulvariskilain ja -asetuksen (620/2010, 26 § ja 659/2010, 12 §) vaatimat tiedot on
esitetty SYKEn ja ELY-keskusten ylläpitämässä tulvakarttapalvelussa (www.ymparisto.fi/tulvakartat).
Palvelussa on näiden lisäksi esitetty toistuvuuskohtaisesti tulvan peittämät tiet -karttataso, joka on
laadittu tulvavaaravyöhykkeitä ja Digiroad-aineistoa käyttäen. Palvelun kautta on myös saatavilla
erikoisskenaarioita sekä patojen vahingonvaara-alueita.
Ympäristöhallinnon tulvatietojärjestelmään on lisäksi tallennettu erilaista pistemäistä tietoa, esim.
yksittäisiä tulvahavaintoja (virtaamat ja vedenkorkeudet), mallinnettuja tulevaisuuden tulvaskenaarioita
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(virtaamat ja vedenkorkeudet), suosituksia alimmista rakentamiskorkeuksista sekä jää- ja
hyydepatopaikkoja. Näillä on yhteys ympäristön tilan seurantalaitteet -teemaan. Aineisto sisältää
kuitenkin enimmäkseen muita kuin havaintoasemilta olevia tietoja.

Kuva 3. Esimerkki tulvavaara- ja tulvariskikartasta. Kartassa on esitetty toistuvuudeltaan tietyn
suuruisen tulvan vesisyvyydet tulvavaaravyöhykkeittäin eri sinisävyjä käyttäen (tässä 1/100a). Vaalein
sininen kuvaa matalinta tulva-aluetta ja tummin sininen syvintä tulva-aluetta. Kartassa on kuvattu
myös tulvavaara-alueelle sijoittuvaa asukasmäärä riskiruuduittain. Mitä suurempi ihmissymboli, sitä
suurempi asukasmäärä ruudun alueella asuu. Erityiskohteet on esitetty punaisilla symboleilla ja tulvan
peittämät tiet on korostettu lilalla. Lisätietoja: www.ymparisto.fi/tulvakartat. © SYKE, ELY-keskukset ©
MML © LIV/Digiroad.
3.4.3 Maanjäristykset
HY:n seismologian instituutti on koostanut aineistoja Suomesta ja sen lähialueilta historiallisella ajalla
havaituista maanjäristyksistä (tietotyyppi havaittu luonnonilmiö). Ne sisältävät tietoa kunkin
maanjäristyksen seurausvaikutuksista eri paikoissa.
Aineistoja on muokattu MDP-formaattiin (makroseisminen datapiste, engl. macroseismic datapoint)
2000-luvun alusta lähtien. Kukin datapiste on muotoa (t,xi,yi,Ii), missä t on ajanhetki ja (xi,yi) siihen
liittyvät paikat ja Ii jokaiselle paikalle määritetty intensiteetti. Datapisteeseen voi liittyä kyseisen paikan
nimi. Intensiteetti tiivistää järistysvaikutusten voimakkuuden 12-portaisella yleiseurooppalaisella
asteikolla. Se määritetään maanjäristyksen kanssa mahdollisimman samanaikaisten kirjallisten
alkuperäislähteiden perusteella. Jos saatavilla oleva tieto ei riitä intensiteetin määritykseen, käytetään
kuvailevaa ilmausta seurausvaikutuksesta (havaittu, vahingoittava tms.)
Ajanhetken mukaan järjestetyt aineistot esittävät yhteen maanjäristykseen liittyvät raportoidut
vaikutukset, jotka voidaan näyttää karttapohjalla. Aineistot voidaan järjestää myös jonkin
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paikkakunnan mukaan, jolloin saadaan sen seisminen historia. Se havainnollistaa, milloin
paikkakunnalta on raportoitu järistysvaikutuksia ja kuinka voimakkaita ne olivat (kuvat alla). Voidaan
myös esittää esimerkiksi voimakkaiden järistysvaikutusten alueellinen jakauma valitsemalla kaikki ne
datapisteet, joihin liittyvä intensiteetti ylittää jonkin kynnysarvon kuten vahinkoja rakennetulle
ympäristölle. Tällainen esitys sisältää osin saman informaation kuin seisminen hasardikartta, vaikka
sen formaatti on väljempi.

Kuva 4. Vasemmalla Hailuodon seisminen historia eli sieltä raportoidut maanjäristysvaikutukset ajan
funktiona. Katkoviiva kuvaa paikallista järistyshavaintoa, jolle ei voida määrittää intensiteettiarvoa.
Oikealla 9. maaliskuuta 1909 sattuneen maanjäristyksen MDP-kartta. Lukuarvot ovat intensiteettejä
12-portaisella EMS98-asteikolla.
Maanjärityksistä on laadittu ainoastaan suppea sähköisessä muodossa oleva populaaritieteellinen
sivusto, joka julkaistiin maaliskuussa 2014 (www.seismo.helsinki.fi/historia). Siinä on esitelty MDPkarttana kaksitoista ei-instrumentaalista maanjäristystä vuosien 1757 ja 1931 väliltä. Ne antavat
yleiskäsityksen maanjäristyksiin liittyvästä paikkatiedosta, mutta karttojen pohjana olevat aineistot
eivät ole yleisesti saatavilla eikä niille ole annettu minkäänlaisia yksilöiviä tunnisteita.
Seismisiä hasardikarttoja on laadittu Suomeen ja sen lähialueille osana seismisyysselvityksiä. Mitään
virallista kansallista seismisen hasardin karttaa ei ole määritelty. Vuodesta 1375 alkava
parametrimuotoinen maanjäristysluettelo on keskeistä syöttötietoa seismisen hasardin määrityksiin.
Menneisyyden seismisyystapahtumat eivät kuitenkaan välttämättä toistu samankaltaisina
vastaisuudessa.
3.4.4 Siitepölypitoisuudet
Turun yliopiston aerobiologian yksikkö on seurannut ilman siitepölypitoisuuksia vuodesta 1974 ja
tiedottanut niistä vuodesta 1976 lähtien. Aineisto on muotoa: siitepölyhiukkasta/ilmakuutiometri/päivä,
kun taas tiedotteissa käytetään asteikkoa vähän-kohtalaisesti-runsaasti. Tärkeimpien
allergeenikasvien siitepölyn (leppä, pähkinäpensas, koivu, heinät, pujo) ohella myös muut ilmassa
olevat siitepölyhiukkaset on tunnistettu ja sisällytetty aineistoon. Siitepölytiedotus (tilanne ja ennuste)
perustuu tällä hetkellä seurantadataan, eli jo todettuihin pitoisuuksiin. Mittauspaikkakuntia on
yhdeksän: Turku, Helsinki, Imatra, Tampere, Vaasa, Kuopio, Oulu, Rovaniemi ja Utsjoki. Koko maan
siitepölytiedotteet tehdään näiden mittauspisteiden pohjalta. Tarkempia tilannearvioita ja ennusteita
mahdollistava malli on työn alla. Siitepölyennusteissa hyödynnetään todettujen siitepölypitoisuuksien
ohella meteorologista dataa esimerkiksi ilmavirtausten suunnista, sateista ja lämpötiloista.

3.5

Nykyiset aineistot katselu- ja latauspalveluissa

Katselupalvelu toteutetaan WMS- tai WMTS-rajapintapalvelun avulla. Latauspalvelut voi toteuttaa joko
tiedostolatauksena (Atom-syöte) tai suorasaantilatauksena (WFS). Katselu- ja latauspalveluiden
käyttöä ja suorituskykyä tulee seurata. Tarkemmat rajapintapalveluiden suositukset on kirjoitettu JHS
180 Paikkatiedon sisältöpalvelut -dokumenttiin.
3.5.1


GTK

katselupalvelu
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o Happamat sulfaattimaat -karttapalvelu (http://geodata.gtk.fi/Hasu)
tiedostolataus
o Hakku-palvelu (http://hakku.gtk.fi/)
o Hakku-palvelun tiedostolatauspalvelu: aineisto zip-pakettina, jakeluformaatti ESRI
Personal GeoDatabase. Aineistopakettiin kuuluvat ”Happamat sulfaattimaat 1:250 000” kartta-aineisto ja ”Happamat sulfaattimaat 1:250 000 pistekortit” -aineisto. Aineistoja
hallinnoi Geologian tutkimuskeskus. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi
autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla
suorasaantilataus
o tavoitteena toteuttaa vuoden 2014 loppuun mennessä (periaatepäätös tehty 11.3.2014)

3.5.2

SYKE



katselupalvelu
o tulvakarttapalvelu: www.ymparisto.fi/tulvakartat
o WMS- ja REST-rajapintapalvelu OIVA-palvelun kautta:



tiedostolataus
o OIVA-palvelun tiedostolatauspalvelu (www.ymparisto.fi/oiva): aineisto ETRS-TM35FINkoordinaatistossa joko latauspalvelu LAPIO:n karttakäyttöliittymässä rajatulta alueelta tai
koko maan kattavina zip-paketteina ESRI shapefile -muodossa.
o OIVA-palvelusta löytyy myös Inspiren mukainen Atom-syötteellä toteutettu
tiedostopalvelu, jonka kautta on ladattavissa SYKEn Inspire-direktiivin liitteeseen I, II ja III
kuuluvat tietotuotteet. Palvelu perustuu OIVA-palvelussa ladattavana oleviin
paikkatietoaineistoihin.
o Palveluiden käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista
käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.
suorasaantilataus
o SYKEllä ei ole toistaiseksi teemaan liittyviä suorasaantitilauspalveluita (WFS-rajapintaa).

http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/INSPIRE/SYKE_Luonnonriskialueet/MapServer



3.6

Nykyisen aineiston/tietotuotteen ja Inspire-tuotteen tietomallien vastaavuus

SYKEn tulvavaaravyöhykkeet ja GTK:n happamat sulfaattimaat (alueellinen esiintyminen)
sisältävät nykyisellään johdettavassa muodossa Inspire-tietotuotemäärittelyn vaara-alue/vyöhyketeeman tarvitsemat tiedot. Yksilöivät tunnisteet ja versiotunnisteet tulee kuitenkin antaa
elinkaarisääntöjen luomisen jälkeen, samoin koodilistat tulee päivittää (luku 6). Happamia
sulfaattimaita varten tulee luoda oma SpecificHazardTypeValue-koodi. Vastaavuustaulukot
happamien sulfaattimaiden tulvavaaravyöhykkeiden osalta ovat saatavilla erikseen.
GTKssa on pohdittu, täyttävätkö happamat sulfaattimaat ylipäätään luonnonriskialueen tunnusmerkit.
Sinänsä happamat sulfaattimaat eivät luonnostaan aiheuta haittaa ympäristöönsä, vaan haitat ovat
lähinnä ihmistoiminnan seurausta (maan muokkaus, kuivatus jne.). Toisaalta happamien
sulfaattimaiden vakavimmat vaikutukset vesistöjen laatuun ovat seurausta kuivista ajanjaksoista ja
näitä seuraavista rankkasateista kun sateet huuhtovat suuria määriä happamuutta sulfaattimaaalueilta vesistöihin. Happamat sulfaattimaat sopivat kuitenkin luonnonriskialueet -teemaan
määritelmällisesti paremmin kuin mihinkään muuhun Inspire-teemaan.
Havaitut tulva-alueet ja happamien sulfaattimaiden havaintopisteet vastaavat Inspiren
kohdetyyppiä Observed Event. Tulvariskiruudut sen sijaan sopivat parhaiten risk zone -tietotyyppiin.
Nykyisissä aineistoissa ruutu voi kuitenkin olla olemassa ilman siihen sijoittuvia tulvariskikohteita eli
altistuvia kohteita, jotka ovat exposed element -tietotyypin mukaisia. Merkittävillä tulvariskialueilla
kuvataan alueita, joille tulee laatia lain mukaan tulvavaarakartat, joten luonnonriskialueiden
riskivyöhykkeitä parempi teema näille on alueiden hallintaan, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat
alueet, rajoitukset ja raportointiyksiköt (AM).
Elinkaarisäännöissä luokitellaan käyttäjille merkitykselliset muutostapahtumat (esim. uuden kohteen
luominen, kohteen poistaminen ja kohteen ominaisuuksien muuttuminen). Lähtökohtaisesti olisi
pyrittävä siihen, että saatavilla olisivat myös poistetut kohteet sekä kohteiden aikaisemmat versiot. Niin
tulvavaaravyöhykkeissä kuin happamissa sulfaattimaissa ei ole tällä tarjolla näitä vanhentuneita
tietoja. Tulvavaaravyöhykkeiden osalta vanhat aineistot ovat kyllä osittain arkistoitu levypalvelimille,
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mutta eivät ole yleisesti jaossa. Tämä on suurin muutos, joka aineistoihin ja ylläpitoprosesseihin
tarvitaan. Vanhat tiedot voisivat olla mahdollisuuksien mukaan saatavilla esim. erillisestä palvelusta,
jotta voimassa olevien versioiden palvelut eivät muodostuisi liian raskaaksi.
SYKEn Vesistömallijärjestelmästä on saatavilla tietoa tulvahavainnoista (havaintopaikat ilmakehä- ja
ilmastoteeman mukaisina tuotteina), simuloidusta datasta, ennusteista ja varoituksista. Näitä ei
ylläpidetä paikkatietoaineistona. On lisäksi huomioitava, että Inspiren piiriin kuuluvat vain esiintyneet ja
mallinnetut (skenaariot) luonnonriskit (“The model includes measured past events and modelled future
events. It does not deal with real-time data and respectively events as they are happening.” Data
Specification on Natural Risk Zones, s. 8). Vaikka varoituksia ja ennusteita ei tarjottaisikaan Inspiren
mukaisina tuotteina, olisi niiden yhteydessä tärkeätä olla saatavilla Inspiren mukainen tieto alueesta,
jota varoitus tai ennuste koskee (esim. hallinnollisen tai luonnonmaantieteellisen alueen yksilöivä
tunniste). Inspiren lisäarvo jakelukanavana kuitenkin olisi, että tiedotteita ja viestejä pystyttäisiin
sopivilla sovelluksilla paremmin kategorisoimaan eri ryhmille kohdentuviksi muun Inspire-tiedon avulla,
kuten rakennusten, havaintoasemien ja maankäytön osalta. Tärkeintä on avata aineistoja
tarkoituksenmukaisella tavalla, esim. Environment Agency (UK) on avaamassa tulvavaroituksia
käyttäen Live Feed -rajapintaa. Ilmatieteenlaitos on jo avannut aineistoja WMS- ja WFS-muodossa.
Suomessa ei ole olemassa Inspiren tietomäärittelyiden tarkoittamaa paikkatietoaineistoa
Maanjäristyksistä. Inspire-tietotuotteen tuottaminen edellyttää uuden paikkatietoaineiston luomista.
MDP-aineistoja sisältävä Inspire-tietotuote toisi lisäarvoa nykytilanteeseen verrattuna. Tietotuote voisi
sisältää sekä laiteaikaa edeltäneitä että laiteaikana kerättyjä aineistoja.
Inspire-tuotteelta edellytettyä läpinäkyvyyttä kasvattaa täsmällisesti määritelty intensiteettidatapankin
formaatti, jonka mukaan datapisteeseen (t,xi,yi,Ii) liitetään taustatietoja. Tyypillinen taustatieto on
julkaisu, johon datapiste perustuu. Paikkaa voidaan selventää: esimerkiksi paikan nykyinen
sijaintivaltio, aiemmin itsenäisen paikan sulautuminen suurempaan yksikköön ja paikan häviäminen
vuosisatojen kuluessa voidaan ilmoittaa. Tärkeät lisätiedot ovat maanjäristyksen parametrit, etenkin
sen voimakkuus (magnitudi).
Maanjäristys on tietotyyppinä havaittu luonnonilmiö selvärajainen, kerran sattunut lyhytkestoinen
tapahtuma. Mikäli siihen liittyvät kirjalliset dokumentit ovat saatavilla, tiedot voidaan muokata MDPmuotoon. Jakeluun saatettu MDP-muotoinen aineisto on periaatteessa valmis ja ajantasainen eikä
vaadi päivitystä tai muita ylläpitotoimenpiteitä vastaisuudessa. Tuotteen jatkuvuus on paljolti turvattu.
Poikkeuksen muodostaa esimerkiksi kirjallisten dokumenttien täydentyminen arkistolöydöllä. Käyttäjän
kannalta aineiston päivityksellä on merkitystä etenkin silloin, jos maanjäristyksen suurin intensiteetti
kasvaa aikaisemmin arvioidusta. Tämäntapaisen tiedon löytyminen on kovin epätodennäköistä, vaikka
jokin yksityisessä omistuksessa oleva dokumentti tulisi päivänvaloon.
Vaikka salamat kuuluvat NZ-ryhmään, ne jaetaan kuitenkin ilmakehä- ja ilmastoteeman (AC-MF)
tietotuotemäärittelyn mukaisina tuotteina. Tämä mahdollistaa paremman yhteiskäytön muun säädatan
kanssa (esim. havainnot ja tutkakuvat). Eviran ylläpitämien helposti leviävien eläintautien rajoitukset
ovat usein lyhytkestoisia, eikä tämän aineiston katsota kuuluvan Inspiren piiriin. Kalatautien
rajoitusalueet kuuluvat paremmin AM- kuin NZ- teemaan (aluehallinnan, rajoitusten ja sääntelyn
piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt).

4 Organisaatioiden roolit ja vastuut
Koska eri organisaatioiden luonnonriskialueet kuvaavat erilaisia luonnonriskejä ja ovat lähtökohdiltaan,
geometrialtaan ja ominaisuustiedoiltaan erilaisia, yhdistetyn tietotuotteen muodostaminen ei ole
järkevää. Myös datan ylläpidon tulee olla tehokasta, joten luontevaa olisi pitää se lähellä aineistojen
omistajaa. SYKE ylläpitää ELY-keskuksien laatimien tulvavaarakartoituksien lisäksi myös esim.
kuntien laatimat tulvavaarakartoitukset, joten muiden organisaatioiden jakamia tulvavaaravyöhykkeitä
ei ole ainakaan toistaiseksi tarjolla. Jos useampi organisaatio tarjoaisi samaan luonnonriskiin kuuluvia
aineistoja, olisi yhteinen tietotuote kuitenkin tavoiteltava ratkaisu. Vaihtoehtoisesti tuotantoaikataulut
voidaan synkronoida ja kiinnittää yhteiskäyttöön erityistä huomiota. Jokainen organisaatio vastaa
omien aineistojensa Inspire-vaatimusten mukaisten tietotuotteiden tekemisestä ja julkaisemisesta
rajapinnoilla sekä metatietojen tuottamisesta ja jakelusta Paikkatietoikkunan kautta.
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Luonnonriskien harvinaisuuden takia resurssit aineistojen ylläpitoon saattavat olla pienet. Teeman alla
olevia aineistoja omistavat paikoin myös hyvin pienet ja ei Inspire-velvoitetut organisaatiot, joilla ei
välttämättä ole resursseja oman Inspiren edellyttämän paikkatietoinfrastruktuurin ylläpitoon. Tältä
näkökulmalta katsottuna yhdistetty tietotuote, jota ylläpitäisi yksi organisaatio, voisi olla
kustannustehokas ratkaisu. Pienet organisaatiot voisivat myös ehkä ulkoistaa tekniset ylläpitotehtävät
toiselle organisaatiolle, konsultille tai esim. jollekin muulle Inspire-organisaatiolle. Näin ne voisivat
keskittyä ydintoimintaansa ja itse aineiston ylläpitoon – siitä tulee kuitenkin vastata
asiantuntijaorganisaatio.
Paikkatietoikkunan aihekohtainen aineistojen haku toimii jo tällä hetkellä kaikki luonnonriskialueet
kokoavana yhteisenä palveluna, jossa esitetään aineistot kartalla eri organisaatioiden luomia
rajapintoja käyttäen. Tätä kautta pääsee näppärästi käsiksi kaikkiin Suomen luonnonriskeihin ja
palvelun jatkuvuus on turvattu esim. projektityyppisistä palveluista poiketen. Käytettävyyttä voitaisiin
toki edelleen parantaa paremmin teemakohtaista esitystapaa palvelevaksi. Tavoitteena voisi olla
vahvistaa paikkatietoikkunan roolia edelleen, siten että yhä useampi lähtisi sitä kautta etsimään
tarvittavaa paikkatietoa. Teemakohtainen palvelu voisi olla hyödyllinen etenkin opiskelijoille ja
tutkijoille, jotka haluavat perehtyä luonnonriskeihin yleensä. On kuitenkin tärkeätä lähteä tekemään
tulevien palvelujen kehitystyötä käyttäjäkeskeisesti ja selvittää esim. käyttäjäkyselyn avulla, mikä olisi
hyödyllinen ratkaisu käytännön työn näkökulmasta. Jos yhteisellä ratkaisulla ei saavuteta synergiaa ja
hyötyjä, kannattaa suunnata resurssit hyviin organisaatiokohtaisiin toteutustapoihin. Yhteiskäyttöversio
ei saa olla itseisarvo.

5 Aikataulut ja resurssit
Aineistolistaan kuuluvat aineistot tulisi olla nykyisessä muodossaan (kansallinen) jo palveluissa
metatietoineen (taulukko 3). Inspiren mukaisesti aineistojen tulisi olla jakelussa lokakuussa 2020.
Taulukko 3. Luonnonriskialueet-teeman toteutusaikataulu.
Metatiedot

1.12.2010

Yhteiskäyttöiset kansalliset paikkatietotuotteet
Haku- ja katselupalvelut

9.5.2011

Lataus- ja muunnospalvelut

28.6.2012

Inspire-paikkatietotuotteet
Tietotuotemäärittelyt

21.10.2013

Haku- ja katselupalvelut

21.10.2020

Lataus- ja muunnospalvelut

21.10.2020

Kaikkiin aineistoihin liittyvät kehittämistarpeet, esim. yksilöivään tunnisteeseen, elinkaarisääntöihin,
koodilistoihin ja yhdistettyyn tietoon liittyen, vaativat resursseja yhteisten hankkeiden kautta. Samoin
aineistoluetteloon vielä kuulumattomien aineistojen tunnistamiseen ja ko. organisaatioiden tukemiseen
toimeenpanotyössä tulisi olla käytettävissä voimavaroja. Asianomaisten ministeriöiden tulekin
rahallisesti ja sisällöllisesti tukea eri tahojen välisiä Inspiren luonnonriskialueet-teeman velvoitteita
edistäviä yhteistyöhankkeita.
SYKEn Vesistömallin simuloidun datan ylläpitorahoituksen lähde 2-3 henkilötyövuotta tulee
ulkopuolisen rahoituksen turvin datan toimittamisesta tai käyttöliittymän pääsymaksusta. Kaikki tieto
on saatavilla kuitenkin internetissä vapaasti graafeina, kuvina ja tekstinä. Haasteena on järjestelmän
ylläpidon rahoitus, jos tietoa ruvetaan jakamaan maksutta. Myös Turun yliopiston aerobiologian
yksikön ohuen perusrahoituspohjan vuoksi siitepölytiedottamisen kuluja joudutaan kattamaan
perimällä tiedotteista maksua. Tästä syystä aineistoa ei voi korvauksetta luovuttaa myöskään Inspiren
kautta. Toisaalta yliopiston alaiset organisaatiot eivät ole edes Inspire-velvoitettuja, jos niillä ei ole
laissa määrättyä tehtävää, kuten on aerobiologian yksikön kohdalla. On huomioitava, että Inspire
edellyttää rajapintaa, joka voi olla myös maksullinen taloudellisen perustan takia. Aineistoa ei siis
tarvitse välttämättä julkaista paikkatietoikkunassa, metatiedot siellä riittävät. Sähköinen maksaminen
tulisi kuitenkin olla mahdollista.
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Tulvadirektiivin 2. kierroksen toimeenpano tehdään tulvariskien alustavan arvioinnin ja merkittävien
tulvariskialueiden osalta 22.12.2018 ja tulvakarttojen osalta 22.12.2019 mennessä täysin Inspireyhteensopivassa muodossa (Document No.4: Guidance on reporting for FHRM of spatial information v
5.1). Raportointi tapahtuu 3 kuukautta em. määräaikojen jälkeen. Tämä tulee asettamaan SYKEn
luonnonriskialue-aineistojen Inspire-paikkatietotuotteille selkeän määräajan ja sitouttaa näin työhön.
Happamat sulfaattimaat -aineiston osalta sitoudutaan luonnoriskialueet teeman toteutusaikatauluun.
Happamat sulfaattimaat -aineisto valmistunee vuoden 2015 jälkeen (tällä hetkellä aineisto ei vielä kata
alueellisesti koko Suomen rannikkoaluetta). Sulfaattimaa-aineisto sisältää nykyisellään johdettavassa
muodossa Inspire-tietotuotemäärittelyn mukaiset tiedot ja siten voidaan arvioida, että työ ei vaadi
valtavasti resursseja. Työ nähdään GTK:ssa ennemminkin asiantuntijakysymyksenä. GTK:ssa ollaan
muun muassa selvitetty FME-ohjelmiston käyttöä muunnettaessa lähtöaineistoja Inspiretietotuotemäärittelyn mukaisiksi.
Maanjäristyksien seurausvaikutuksia kuvaavia paikkatietoaineistoja hallinnoi HY:n seismologian
instituutti. Toistaiseksi kaksikymmentä aineistoa on muokattu MDP-muotoon. Keskeneräisiä tai vielä
aloittamattomia aineistoja on ainakin kymmenen. Rajoittava tekijä on, että kirjallisiin raportteihin
pohjautuvien MDP-aineistojen kokoaminen edellyttäisi työhön kohdistettua työaikaa. Vaikka monet
lähdeaineistot ovat nykyään saatavissa digitoidussa muodossa, niihin perehtyminen voi olla melko
työlästä. Yksikään MDP-aineisto ei ole toistaiseksi saatavilla intensiteettidatapankin formaatissa, jossa
kuhunkin datapisteeseen liitetään selittäviä taustatietoja koodien avulla. Datapankin formaattiin
muokkaaminen on pienitöisempää kuin MDP-muotoon saattaminen. Vanhoihin maanjäristyksiin liittyy
eniten kommentoitavaa, mutta aineistot ovat pienempiä kuin viimeaikaiset.

6 Ehdotus jatkotoimenpiteiksi (roadmap)
6.1

Suunnitelma tietotuotteiden tuottamiseksi

Yhteistä tietotuotetta ei muodosteta tässä vaiheessa (vrt. luku 4). Jokainen organisaatio vastaa
Inspiren toteuttamisesta omien aineistojensa osalta ja laatii tästä tarkemmat suunnitelmat. Palvelut
toteutetaan luvussa 5 esitetyn aikataulujen mukaisesti. Tämä koskee tässä vaiheessa
aineistoluettelossa olevia aineistoja:
 Happamat sulfaattimaat (GTK)
 Tulvavaaravyöhykkeet (SYKE)

6.2

Tunnistettujen aineistojen lisääminen kansalliseen aineistoluetteloon ja
jatkoselvitykset

Valmistellaan 1. vaiheessa seuraavien aineistojen lisäämistä aineistoluetteloon (vuoteen 2019
mennessä):
 Tulvariskiruudut ja tulvariskikohteet (SYKE)
Valmistellaan 2. vaiheessa seuraavien aineistojen lisäämistä aineistoluetteloon:
 Havaitut tulva-alueet (SYKE)
o aineisto on vielä keskeneräinen ja antaa väärän kuvan esiintyneistä tulvista
o tietohuolto ja tietomallin muuttaminen vaatii resursseja SYKElle ja ELYille
 Pistemäinen tulvatieto (SYKE)
o aineisto ei kaikilta osin NZ-teeman mukainen, esim. alimmat suositeltavat
rakentamiskorkeudet, vaikka onkin lakisääteinen
Pelastusopisto selvittää pelastustoimen tehtävätietojen tarjoamista tietosuojanäkökulmat huomioiden
Inspiren mukaisina tuotteina (esim. VARANTO-hanke).
STUK selvittää, kuuluuko radon ja muita mahdollisia aineistoja luonnonriskialueet- vai väestön terveys
ja turvallisuus -teemaan.
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Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) selvittää, kuuluvatko puutiaistiedot luonnonriskialueiden
teemaan vai väestön terveys ja turvallisuus -teemaan.
Selvitetään (Inspire-sihteeristö), onko yliopistojen (esim. TY:n aerobiologinen yksikkö ja HY:n
seismologian instituutti) mahdollista halutessaan toimeenpanna Inspireä (edellytykset, velvoitteet,
juridiset seikat ja rahoitusnäkökulmat), vaikka niillä ei olisikaan lakisääteistä tehtävää aineiston
ylläpitoon.

6.3

Luonnonriskialue-tietotuotetyöryhmän jatkaminen

Tietotuotetyöryhmä jatkaa toimintaansa suunnittelemalla yhdessä mm. yksilöiviä tunnisteita,
elinkaarisääntöjä ja koodilistoja sekä muita yhteisiä haasteita. Näin saadaan synergiahyötyjä
toimeenpanossa sekä voidaan seurata ja edistää jatkotoimenpiteiden ja Luonnonriskialueet-teeman
liittyvien Inspire-velvoitteiden toteutumista kokouksissa esim. puolen vuoden välein. Ryhmään
aktivoidaan mukaan suunnitelmassa mainittuja Inspire-velvoitettuja tahoja sekä edelleen mahdollisesti
tunnistettuja uusia luonnonriskiaineistoja hallinnoivia organisaatioita. Tarvittaessa PATINE voi nimetä
asianomaisista tahoista koostuvan asiantuntijaryhmän.
Yksilöivien tunnisteiden käyttöä kehitetään erillisessä kansallisessa työryhmässä. Elinkaarisäännöistä
on toivottu sihteeristöltä opastusta. Koodilistat laaditaan kansainvälisten ja yleisten standardien
pohjalta. Koodilistojen ylläpitovastuusta tulee sopia erikseen.

6.4

Viranomaisvaroitukset ja muut sensitiiviset aineistot tietotuotteina

Jos esim. IL:n ja SYKEn antamat varoitukset (luku 3.6.) sekä muut turvallisuuskriittiset aineistot
halutaan jakaa Inspiren kautta, tulisi varmistua siitä, että varoituksen sisältö ei pääse muuttumaan
palvelussa, jonka kautta se jaetaan kansalaisille. Varoituksien lisenssi voidaankin muokata sellaiseksi,
että varoituksia ei saa muuttaa (tai saa muuttaa vain omistajan hyväksymällä tavalla). Tarkoitukseen
sopiva lisenssipohja tulisi selvittää keskitetysti (Creative Commons -lisenssit). Samassa yhteydessä
voitaisiin tarkastella sensitiivisiä aineistoja tietotuotteina, esim. pelastustoimen tehtävät ja
vedenottamot.
 Järjestetään teematyöpaja viranomaisvaroituksista ja sensitiivisistä aineistoista.

6.5

Työryhmän perustaminen tietojen yhteiskäyttöön

Altistuvissa kohteissa esimerkiksi tulvariskikohteiden tapauksessa on haasteena se, että
geometriatieto (sijaintitieto) ja ominaisuustiedot on peräisin toisesta aineistosta. Esim. kun tulvavaaraalueella sijaitseva vanhainkoti on tulvariskikohteena, tulevat vanhainkodin ominaisuustiedot rakennusja huoneistorekisteristä (RHR) ja geometria (polygon) MML:n maastotietokannasta. Ominaisuustietoja
siis vain on täydennetty tulvariskitiedoilla. Tulvariskikohteet on jo tällä hetkellä liitetty RHR:n
rakennustunnukseen. Vastaavasti yhteydet ovat olemassa esim. Vahti-tietojärjestelmään ja muihin
paikkatietoaineistoihin, joihin tulvariskikohteet liittyvät. Tällä hetkellä riskikohteiden sijainnit on
kuitenkin tallennettu tulvatietojärjestelmään ns. teknisinä pisteinä. Geometrian ja ominaisuustietojen
hyödyntämistä muista aineistoista olisi tarkoituksenmukaista testata pilottihankkeessa. Samoin
mahdollisesti tarvittavat sopimuspohjat tähän liittyen voitaisiin valmistella tässä yhteydessä.
 Perustetaan työryhmä tietojen yhteiskäyttöön liittyen (sis. yhteiskäyttöpilotit, esim. geometristen
tietojen yhteiskäyttö ja tietojen yhteiskäyttö yksilöivien tunnisteiden avulla).

6.6

VALTORIN rooli toimeenpanossa

Selvitetään, mitä keskitettyjä ratkaisuja valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus (VALTORI) voisi
tarjota Inspiren toimeenpanoon liittyen, esim. voisiko maksullisten tuotteiden verkkomaksamiseen
liittyvät järjestelyt hoitaa keskitetysti (ks. luku 4).
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Paikkatietoikkunan kehittäminen

Parannetaan edelleen paikkatietoikkunan käytettävyyttä paremmin teemakohtaista esitystapaa
palvelevaksi (ks. luku 4).

